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Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων

1.

ΠΕΤΕΠ

08-01-01-00

ΓΕΝΙΚΑ

1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η παρούσα ΠΕΤΕΠ αφορά στους όρους εκτέλεσης των εκσκαφών οι οποίες απαιτούνται για την
κατασκευή τάφρων και διωρύγων καθώς και για την διαπλάτυνση τάφρων αποχέτευσης αποστράγγισης.

1.2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Σχετικές προδιαγραφές:
•

ΠΕΤΕΠ 02-01-01-00. “Κατεδαφίσεις, Καθαρισµός, Κοπή, Εκρίζωση ∆ένδρων Θάµνων και
∆ιαχείριση Προϊόντων”.

•

ΠΕΤΕΠ 02-01-02-00 “Αφαίρεση Επιφανειακού Στρώµατος Φυτικής Γης και ∆ιαχείριση
Προϊόντων”.

•

ΠΕΤΕΠ 02-08-00-00. “Αντιµετώπιση ∆ικτύων Ο.Κ.Ω. Συναντωµένων κατά τις Εκσκαφές”.

•

ΠΕΤΕΠ 02-02-01-00 “Γενικές Εκσκαφές”.

•

ΠΕΤΕΠ 02-02-01-00 “∆ιαχείριση Προϊόντων Εκσκαφών – Αξιοποίηση Αποθεσιοθαλάµων”.

•

ΠΕΤΕΠ 08-10-01-00, “Αποστραγγίσεις Ορυγµάτων”.

•

ΠΕΤΕΠ 08-10-02-00, “Αντλήσεις Βορβόρου - Λυµάτων”.

•

ΠΕΤΕΠ 08-10-03-00, “Αντλήσεις Υποβιβασµού Στάθµης Υδροφόρου Ορίζοντα”.

Σε περίπτωση αντιφάσεων υπερισχύει η παρούσα.

1.3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ε∆ΑΦΩΝ
Τα προς εκσκαφή εδάφη σύµφωνα και µε την ΠΕΤΕΠ: 02-02-01-00 “Γενικές Εκσκαφές”
διακρίνονται γενικά στις πιο κάτω κατηγορίες:
•

"Χαλαρά εδάφη".

•

"Γαιώδη - ηµιβραχώδη εδάφη" κατά την εκσκαφή των οποίων δεν απαιτείται η χρήση
κρουστικού εξοπλισµού (αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες) ή εκρηκτικών.

•

"Βραχώδη εδάφη" κατά την εκσκαφή των οποίων απαιτείται η χρήση κρουστικού εξοπλισµού
ή/και εκρηκτικών.

ΠΕΤΕΠ:08-01-01-00
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2.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2.1. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα θα υλοποιηθούν µετά από την εκτέλεση των
προπαρασκευαστικών - προκαταρκτικών εργασιών όπως:
•

Αποτύπωση του εδάφους, οριοθέτηση του χώρου κατάληψης, χάραξη του έργου, έλεγχος
συµφωνίας µε την οριζοντιογραφία και την υψοµετρία της εγκεκριµένης µελέτης.

•

Έρευνα για τυχόν ύπαρξη δικτύων Ο.Κ.Ω. στην ζώνη εκτέλεσης των εκσκαφών ή δίπλα σε
αυτές και σχετικές ενέργειες σύµφωνα µε την µελέτη και µε τα προβλεπόµενα στην ΠΕΤΕΠ 0208-00-00.

•

Κοπή και εκρίζωση κάθε είδους δένδρων ή θάµνων και διαχείριση προϊόντων, σύµφωνα µε την
ΠΕΤΕΠ 02-01-01-00.

•

Αφαίρεση του επιφανειακού στρώµατος της φυτικής γης και διαχείριση προϊόντων σύµφωνα µε
την ΠΕΤΕΠ 02-01-02-00.

•

Κατεδάφιση τυχόν υπαρχόντων κτισµάτων ή λοιπών κατασκευών σύµφωνα µε την ΠΕΤΕΠ 0201-01-00.

•

Καθαίρεση ασφαλτικών και λοιπών οδοστρωµάτων εφόσον είναι στο εύρος κατάληψης των
έργων.

•

Έλεγχος επιφανειακών υδάτων, υποβιβασµός υπογείου ορίζοντα εφ’ όσον απαιτείται για λόγους
ασφαλείας και δυνατότητας έναρξης εκσκαφών.

Όλα τα ακατάλληλα υλικά που θα προκύψουν από τον καθαρισµό, την εκρίζωση, την κοπή
δένδρων, κορµών κ.λπ. και από την κατεδάφιση κτιρίων, ερειπίων, φρακτών και παλαιών
οδοστρωµάτων, θα αποµακρύνονται από την περιοχή του έργου σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται
στην αντίστοιχη περιβαλλοντική µελέτη, στις σχετικές προδιαγραφές και στα λοιπά συµβατικά
τεύχη.
Πριν την έναρξη των εργασιών θα λαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες άδειες από τις αρµόδιες
Αρχές.

2.2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Μετά την εκχέρσωση - εκρίζωση και αφαίρεση του επιφανειακού στρώµατος της φυτικής γης της
ζώνης κατάληψης του έργου θα επακολουθήσουν οι κυρίως εκσκαφές. Οι εκσκαφές θα γίνουν µε
κατάλληλα µέσα της επιλογής του Αναδόχου, κατά τρόπο ώστε οι τελικές διαστάσεις µετά την
µόρφωσή τους να ανταποκρίνονται στις εγκεκριµένες γραµµές της διατοµής.
Τα προϊόντα της αποµάκρυνσης του επιφανειακού στρώµατος φυτικής γης θα µεταφερθούν εκτός
της ζώνης κατάληψης έργων και θα αποτεθούν για περαιτέρω διάθεση. Απαγορεύεται η
χρησιµοποίησή τους για την κατασκευή αναχωµάτων ή επιχωµάτων.
Όταν απαιτείται η εκτέλεση εκσκαφών σε βραχώδες έδαφος, για τις οποίες επιβάλλεται η χρήση
εκρηκτικών, θα εξασφαλιστούν όλα τα µέτρα ασφάλειας και οι απαραίτητες άδειες όπως ορίζεται
στις σχετικές διατάξεις (βλέπε και ΠΕΤΕΠ 02-02-01-00).
Εάν οι ανατινάξεις είναι δυνατό να προκαλέσουν ζηµιές στο βράχο ή σε υφιστάµενες κατασκευές,
να διαταράξουν υφιστάµενες κατασκευές, να δηµιουργήσουν υπερεκσκαφές ή να επηρεάσουν την
ευστάθεια του εδάφους, η Υπηρεσία µπορεί να δώσει εντολή στον Ανάδοχο να τροποποιήσει τις
προτάσεις του.
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Γενικά θα λαµβάνονται όλα τα µέτρα ώστε να µην προκληθούν βλάβες σε παρακείµενες
κατασκευές.
Σε κάθε περίπτωση θα αποφευχθεί η χαλάρωση ή η µε οποιονδήποτε τρόπο αδικαιολόγητη
µείωση της αντοχής του εδάφους.
∆εν επιτρέπεται να εκτελούνται επί πλέον εκσκαφές, ιδιαίτερα σε θέσεις όπου προβλέπεται
επένδυση επιφανειών µε σκυρόδεµα. Υπερεκσκαφές, που πραγµατοποιούνται χωρίς να έχει δοθεί
σχετική εντολή ή έγκριση της Υπηρεσίας, θα πληρούνται µε σκυρόδεµα ή µε οποιονδήποτε άλλον
τρόπο ορίσει η Υπηρεσία, που θα εκδώσει και την σχετική µε το θέµα αυτό εντολή.

2.3. ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ - ΑΝΟΧΕΣ
Η επιφάνεια του πυθµένα και των πρανών της εκσκαφής των τάφρων και των διωρύγων θα
διαµορφώνεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται το απαιτούµενο πάχος εξοµαλυντικών
στρώσεων ή στρώσεων έδρασης πορώδους σκυροδέµατος ή σκυροδέµατος επενδύσεων, που
προβλέπεται στα σχέδια της µελέτης.
Εάν κατά την εκσκαφή τάφρων παρουσιαστεί συµπαγής βράχος, τότε ο βράχος αυτός θα
εκσκάπτεται κατά τρόπο τέτοιο ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των συµβατικών σχεδίων.
Τυχόν υπερεκσαφές, που δεν µπορούν να αποφευχθούν, θα επανεπιχώνονται µε ισχνό
σκυρόδεµα ή µε θραυστό υλικό (λατοµείου ή αµµοχάλικο από ποταµό) σύµφωνα µε τις οδηγίες της
Υπηρεσίας.
Όταν απαιτείται η αντιστήριξη των πρανών του σκάµµατος, οι επιφάνειες επαφής των πρανών της
εκσκαφής µε την επιφάνεια αντιστήριξης θα µορφώνονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η
καλή επαφή αυτών.
Η µόρφωση των επιφανειών τάφρων θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µην παρουσιάζονται
ανωµαλίες µεγαλύτερες από ± 0,02 m σε γαιώδη - ηµιβραχώδη εδάφη και ± 0,05 m σε βραχώδη
εδάφη.
Όταν προβλέπεται η θεµελίωση διωρύγων σε γαιώδες έδαφος, θα διαστρώνεται υποχρεωτικά
εξοµαλυντική στρώση καθαριότητας από σκυρόδεµα C 8/12 (ελαχίστου πάχους 0,10 m).
Οι επιφάνειες του πυθµένα και των πρανών επενδυοµένων διωρύγων θα έχουν οµαλή µόρφωση
µε ανοχές, ως προς την κάθετο προς τις γραµµές της διατοµής, που δεν θα υπερβαίνουν το ± 0,01
m για διώρυγες πλάτους µέχρι 3,00 m στην στέψη τους, και το ± 0,02 m για µεγαλύτερες διώρυγες.
Παρέκκλιση από το όριο αυτό επιτρέπεται µόνο σε περιπτώσεις εκσκαφών σε βραχώδες έδαφος
µέχρι ± 0,04 m.
∆εν γίνονται δεκτές τυχόν προεξοχές βράχου µέσα στις εξωτερικές γραµµές των κατασκευών,
όπως αυτές ορίζονται στα συµβατικά σχέδια.

2.4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ
Οι εργασίες εκσκαφών εκτελούνται είτε εν υγρώ είτε εν ξηρώ εκτός και εάν υπάρξει συγκεκριµένη
εντολή της Υπηρεσίας για εκτέλεση αυτών µόνον εν ξηρώ.
Οι εντός των σκαµµάτων κατασκευές γίνονται πάντοτε εν ξηρώ.
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα λαµβάνονται όλα τα µέτρα για την κατάλληλη καθοδήγηση των
επιφανειακών νερών, ώστε να µην εισέρχονται εντός του ορύγµατος και για την κατάλληλη
διευθέτηση της ροής των υπογείων νερών ώστε να καθοδηγούνται στους φυσικούς αποδέκτες.
Τέτοια µέτρα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι:

ΠΕΤΕΠ:08-01-01-00:Ε1/2005
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•

Αναχαίτιση ή/και αποστράγγιση των επιφανειακών απορροών.

•

Προφύλαξη γειτονικών ιδιοκτησιών και ορύγµατος µε προσωρινά έργα καθοδήγησης των
επιφανειακών νερών στον πλησιέστερο αποδέκτη (π.χ. τάφρους, αναχώµατα εκτροπής) έτσι
ώστε να µην δηµιουργείται πρόβληµα απορροής οµβρίων της εγγύτερης ζώνης και να µην
θίγεται η ασφάλεια και η προσπέλαση των ιδιοκτησιών).

•

Αποστράγγιση της επιφάνειας εκσκαφής ώστε να εξασφαλίζεται η εν ξηρώ εργασία και να
αποφεύγεται η διάβρωση του εδάφους.

•

Ιδιαίτερα µέτρα θα λαµβάνονται για την αποφυγή του διαποτισµού του ορύγµατος από υπόγεια
νερά.

Ο προγραµµατισµός της εκτέλεσης των εργασιών θα γίνεται έτσι ώστε τα επιφανειακά νερά να
καθοδηγούνται µε φυσική ροή στους αποδέκτες για να αποφευχθούν οι αντλήσεις (οι εκσκαφές
τάφρων θα γίνονται από τα κατάντη - αποδέκτης - προς τα ανάντη).
Σε ειδικές περιπτώσεις, για εκσκαφές διωρύγων ή τµηµάτων αυτών, όπου δεν είναι δυνατή η, κατά
τον χρόνο εκτέλεσης των έργων, καθοδήγηση των νερών µέχρι τον φυσικό αποδέκτη, τα υπόγεια
νερά θα αντλούνται και θα παροχετεύονται µε προσωρινό σύστηµα σε φυσικό αποδέκτη, σύµφωνα
και µε τα προβλεπόµενα στην ΠΕΤΕΠ 08-10-01-00, µετά από αιτιολογηµένη πρόταση του
Αναδόχου και σχετική έγκριση της Υπηρεσίας.
Οι εκτελούµενες αντλήσεις θα γίνονται κατά τρόπο τέτοιο που να αποκλείει τον κίνδυνο
διασωλήνωσης (“piping”) και απορρόφησης λεπτών κόκκων από τα παρακείµενα εδαφικά
στρώµατα ιδιαίτερα µάλιστα όταν υπάρχουν και άλλες κατασκευές.
Η διάρκεια εφαρµογής των µέτρων θα είναι τέτοια ώστε να επιτραπεί η κατασκευή του τµήµατος
αυτού των έργων σε ελεγχόµενες και ασφαλείς συνθήκες και να γίνουν και οι σχετικοί έλεγχοι
ποιότητας από την Υπηρεσία.
Η παροχέτευση σε φυσικό αποδέκτη θα µπορεί να γίνεται µόνον έπειτα από έγκριση της
Υπηρεσίας µετά και από την σχετική αδειοδότηση των τυχόν Αρµοδίων Αρχών.
Ο πληµµελής έλεγχος των υδάτων και η εξ’ αυτού πρόκληση ζηµιάς σε τµήµα του έργου θεωρείται
κακοτεχνία.

2.5. ΑΝΑΠΕΤΑΣΕΙΣ
Οι αναπετάσεις γίνονται µε µηχανικά µέσα, µε ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση. Κατά την
αναπέταση των προϊόντων εκσκαφής θα αφήνεται κατάλληλος χώρος, τουλάχιστον 0,60 m από το
χείλος της τάφρου για την κυκλοφορία των εργατοτεχνιτών και την ασφάλειά τους.
Τα προϊόντα εκσκαφής που δεν θα χρησιµοποιούνται για την επανεπίχωση ορυγµάτων
(πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής ή ακατάλληλα προϊόντα εκσκαφής), θα µεταφέρονται άµεσα σε
άλλες θέσεις σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής που θα
χρησιµοποιηθούν για επανεπίχωση, µπορεί να αποτεθούν προσωρινά εντός της ζώνης κατάληψης
του έργου.

2.6. ΕΠΙΛΟΓΗ /∆ΙΑΘΕΣΗ /ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ
Τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής θα διαχωρίζονται κατά φορτία κατά την διάρκεια της εκσκαφής
και είτε θα προωθούνται στις οριστικές θέσεις απόθεσης ή θα αποτίθενται σε προσωρινούς χώρους
αποθήκευσης, από όπου θα µεταφέρονται σε άλλες οριστικές θέσεις προς ενσωµάτωση στο έργο
(αυτό ισχύει και για περιπτώσεις διάνοιξης και επανεπίχωσης σκαµµάτων κατά τµήµατα).
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Τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής διακρίνονται ως εξής:
α. Υλικά κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν για επιχώσεις και αναχώµατα.
β. Βραχώδη υλικά, κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν για επίχωση µε βραχώδη υλικά ή
λιθοσύντριµµα και λιθορριπές προστασίας πρανών σε διάφορες θέσεις, όπου απαιτείται.
γ. Υλικά κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν µετά από επεξεργασία για αδρανή σκυροδέµατος
Κατά την προσωρινή εναπόθεση, επαναφόρτωση και µεταφορά των καταλλήλων προϊόντων
εκσκαφής, όταν δεν θα είναι δυνατή η άµεση χρησιµοποίησή τους, θα λαµβάνεται µέριµνα για την
αποφυγή ανάµιξης των βραχωδών µε τα λοιπά υλικά.
Ακατάλληλα προϊόντα εκσκαφής ή προϊόντα εκσκαφής που δεν θα ενσωµατωθούν σε µόνιµες
κατασκευές του έργου θα αποµακρύνονται προς απόθεση και διάστρωση σε θέσεις που ορίζει η
περιβαλλοντική µελέτη του έργου και σε περίπτωση µη πρόβλεψης σε προορισµούς που θα
εγκρίνει η Υπηρεσία. Στην τελευταία περίπτωση οι επιλεγόµενες θέσεις για απόρριψη προϊόντων
εκσκαφής δεν θα πρέπει να δηµιουργούν δυσµενείς επιπτώσεις για το περιβάλλον του έργου. Η
προσωρινή απόθεση των προϊόντων εκσκαφής θα γίνεται µε τρόπο που να εξασφαλίζει ευσταθή
και οµοιόµορφα πρανή µε καλαίσθητη εµφάνιση ενώ θα εξοµαλύνονται και θα διαµορφώνονται
ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη αποστράγγιση. Η διάστρωση των ακατάλληλων προϊόντων
εκσκαφής στις διάφορες θέσεις απόρριψης θα γίνεται σε στρώσεις πάχους µικρότερου ή ίσου του
ενός και ήµισυ µέτρου (1,50 m) χωρίς καµία άλλη συµπύκνωση, εκτός από εκείνη που
επιτυγχάνεται από τα µηχανήµατα µεταφοράς και διάστρωσης.

2.7. ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ
Σκάµµατα µε κατακόρυφα πρανή και βάθος µεγαλύτερο από 1,25 m, µέσα στα οποία προβλέπεται
στην συνέχεια να εκτελούνται εργασίες από προσωπικό, θα αντιστηρίζονται και σε κάθε περίπτωση
θα λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στις
διατάξεις ασφάλειας.
Γενικά σε θέσεις ασταθών εδαφών (σύµφωνα µε την γεωτεχνική έρευνα και την εδαφοτεχνική
µελέτη) θα γίνεται η επιβαλλόµενη από τις συνθήκες, κατάλληλη και ασφαλής αντιστήριξη των
παρειών του σκάµµατος, σύµφωνα µε τις προβλέψεις της εγκεκριµένης µελέτης, τις τυπικές
διατοµές και τις σχετικές προδιαγραφές των ειδικών αυτών εργασιών ή και τις οδηγίες του
κατασκευαστή (σε περίπτωση χρήσης ειδικής µορφής µεταλλοτύπων).

3.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Για να γίνει αποδεκτή ως περαιωµένη σύµφωνα µε την παρούσα προδιαγραφή µια εργασία θα
ικανοποιούνται οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
•

Ο έλεγχος κλίσης και στάθµης πυθµένα σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα συµβατικά τεύχη
δεν θα καταλήγει σε ανοχές µεγαλύτερες των καθοριζοµένων στην § 2.3 της παρούσας.

•

Οι τελικές διαστάσεις διατοµών εκσκαφής θα είναι σύµφωνες µε τα προβλεπόµενα στα
συµβατικά τεύχη. Εργασία µε εκσκαφές µικρότερες από τις προβλεπόµενες στην µελέτη δεν
θεωρείται περαιωµένη και οι διαστάσεις δεν γίνονται αποδεκτές.

•

Θα έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος µόρφωσης πυθµένα και παρειών ανάλογα µε την κατηγορία
εκσκαφής. Ανοχές µεγαλύτερες από τις προβλεπόµενες στην § 2.3 δεν γίνονται αποδεκτές.

•

Όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα θα έχουν γίνει σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα στην § 2.4.
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•

4.

Θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προκαταρκτικές εργασίες – όπως αυτές αναφέρονται στην
παρούσα και θα έχει ολοκληρωθεί η µεταφορά και διάστρωση ακατάλληλων προϊόντων
εκσκαφής σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 2.6 της προδιαγραφής αυτής, στην
εγκεκριµένη µελέτη, στα συµβατικά τεύχη καθώς και στους σχετικούς περιβαλλοντικούς όρους
του έργου.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

4.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
•

Ολισθήσεις ασταθών πρανών.

•

Εισροή υδάτων.

•

Πτώση εξοπλισµού ή αντικειµένων από την επιφάνεια του εδάφους εντός του ορύγµατος

•

Κατάρρευση παρακείµενων κατασκευών.

•

Ηλεκτροπληξία, αναθυµιάσεις, έκρηξη σε περίπτωση πρόκλησης βλάβης σε υφιστάµενα εν
λειτουργία υπόγεια ή υπέργεια δίκτυα.

•

Ολισθήσεις - πτώσεις ατόµων.

•

Ανατροπή µηχανηµάτων έργων κατά τη λειτουργία και διακίνησή τους σε έντονο τοπογραφικό
ανάγλυφο.

•

Τραυµατισµοί λόγω κακής ορατότητας του χειριστή του εξοπλισµού εντός του σκάµµατος ή
κυκλοφορίας προσώπων στην ζώνη ελιγµού των µηχανηµάτων ή κατά την χρήση
οποιωνδήποτε εργαλείων κατά την εκσκαφή και την εφαρµογή των απαιτούµενων
αντιστηρίξεων κ.λπ.

•

Αποθήκευση εκρηκτικών.

•

Χρήση εκρηκτικών.

Ο χειρισµός του εξοπλισµού και των εργαλείων θα γίνεται µόνον από εξουσιοδοτηµένα άτοµα.
Κανένα άτοµο χωρίς την επαρκή καθοδήγηση και εκπαίδευση και χωρίς πιστοποίηση της
ικανότητάς του να χειρίζεται ασφαλώς τον εξοπλισµό ή τα εργαλεία δεν θα εξουσιοδοτείται προς
τούτο.

4.2. ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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•

Η συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» είναι υποχρεωτική καθώς
επίσης και η συµµόρφωση µε την Ελληνική Νοµοθεσία στα θέµατα υγιεινής και ασφάλειας (Π.∆.
17/96 και Π.∆. 159/99 κ.λπ.).

•

Κατά µήκος των ορίων των εκσκαφών θα τοποθετείται προσωρινή περίφραξη, κατάλληλη
σήµανση και θα εξασφαλίζεται επαρκής φωτεινή σήµανση τόσο για τους πεζούς όσο και για τα
οχήµατα. Η περίφραξη θα ικανοποιεί όλες τις σχετικές διατάξεις που περιλαµβάνονται στον
φάκελο του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) του έργου, τα στοιχεία του οποίου αποτελούν
συµβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου.

•

∆ιάδροµοι ή / και γέφυρες µε πλευρικά κιγκλιδώµατα διατίθενται όπου το προσωπικό ή το κοινό
χρειάζεται να διέρχεται πάνω από σκάµµατα.
ΠΕΤΕΠ:08-01-01-00

•

Εντοπισµός όλων των υπογείων καλωδίων ή άλλων δικτύων διανοµής, σήµανσή τους και
εκτέλεση των εργασιών µε λήψη των κατάλληλων µέτρων (κατά περίπτωση) προστασίας.

•

Κατά την απασχόληση εργαζοµένων εντός ορυγµάτων περιορισµένου πλάτους απαγορεύεται η
προσέγγιση των µηχανηµάτων.

•

Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των
εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:

•

Προστασία
χεριών και
βραχιόνων

EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια
προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων.

Προστασία
κεφαλιού

EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -- Κράνη
προστασίας.

Προστασία
ποδιών

EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. Additional
Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - Υποδήµατα ασφαλείας
για επαγγελµατική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO
20345:2004).

Για τα εκρηκτικά, τους πυροκροτητές και τα φυτίλια θα προβλέπονται διαχωρισµένοι χώροι
αποθήκευσης, µε µεταξύ τους απόσταση τουλάχιστον 30 m χωρίς εµπόδιο ανάµεσά τους και
τουλάχιστον 15 m µε εµπόδιο ανάµεσά τους.

Η περιοχή γύρω από τις αποθήκες των εκρηκτικών θα διατηρείται καθαρή.
Σε περιοχή όπου υπάρχουν οπές µε γόµωση δεν θα επιτρέπεται να πλησιάζει προσωπικό ή
µηχάνηµα που δεν θα έχει σχέση µε την διαδικασία της γόµωσης.
Προειδοποιητικό σήµα θα ηχεί πάντα πριν από κάθε πυροδότηση.

4.3. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και πέραν των όσων προβλέπονται µε τα οριζόµενα
στην προηγούµενη παράγραφο θα λαµβάνονται µέτρα ελαχιστοποίησης των διαταραχών και
οχλήσεων στο περιβάλλον. Τέτοια µέτρα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, µπορεί να είναι τα εξής:
•

Μέτρα αντιµετώπισης διάβρωσης του εδάφους στους χώρους εκτέλεσης της εργασίας.

•

Μέτρα κατακράτησης φερτών υλών και ιλύος από τα νερά που θα αποχετεύονται από τους
χώρους εκτέλεσης των εργασιών ώστε να µην δηµιουργούνται προβλήµατα στους αποδέκτες.

•

Μέτρα περιορισµού δηµιουργίας σκόνης (κατάβρεγµα µεταφερόµενων υλικών εκσκαφής και
χρησιµοποιούµενων µη ασφαλτοστρωµένων οδών, συστηµατικός καθαρισµός οδοστρωµάτων
κ.λπ.)

•

Προστασία χλωρίδας γύρω από τους χώρους εκτέλεσης των έργων.

•

Χρήση µηχανηµάτων έργων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για την µείωση των ρυπογόνων
εκποµπών όταν οι εργασίες εκτελούνται πλησίον κατοικηµένων περιοχών.

•

Αποφυγή εκροών λιπαντικών, υδρογονανθράκων, υγρών συσσωρευτών ή άλλων υγρών από τα
χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα και εξοπλισµούς σε γυµνό έδαφος ιδιαίτερα µάλιστα σε
περιπτώσεις γειτνίασης µε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές.

ΠΕΤΕΠ:08-01-01-00:Ε1/2005
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5.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

5.1. ΓΕΝΙΚΑ
Οι εκσκαφές διακρίνονται, ως προς την σύσταση του εδάφους, σε:
•

‘’ εκσκαφές σε Χαλαρά εδάφη’’

•

“εκσκαφές γαιώδεις – ηµιβραχώδεις”,

•

“εκσκαφές βραχώδεις” µε δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών και

•

“εκσκαφές βραχώδεις” χωρίς δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών.

Οι τρεις ως άνω κατηγορίες εκσκαφών διακρίνονται και ως προς την διαχείριση των προϊόντων
εκσκαφών:
•

µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου προς µεταφορά στον χώρο
απόθεσης ή απόρριψης.

•

µε την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφών (χωρίς φόρτωση).

Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών από εκείνα που προβλέπεται η παράπλευρη απόθεσή τους
(από την Μελέτη ή σχετικές εντολές της Υπηρεσίας), µετά την επανεπίχωση του ορύγµατος θα
φορτώνονται προς απόρριψη.
Η φόρτωση επιµετράται ιδιαιτέρως σε m3 ορύγµατος, σύµφωνα µε τον χαρακτηρισµό των εδαφών
σε γαιώδη - ηµιβραχώδη και βραχώδη ως εξής:
Από το σύνολο των επιµετρούµενων εκσκαφών αφαιρούνται οι επανεπιχώσεις του ορύγµατος
(βάσει θεωρητικών γραµµών πληρωµής) και τυχόν επιµετρούµενες ποσότητες µε απ’ ευθείας
φόρτωση επί αυτοκινήτου, και το υπόλοιπο επιµετράται ως φόρτωση, κατατασσόµενο σε
κατηγορίες µε βάση τον εκάστοτε εγκεκριµένο χαρακτηρισµό εδαφών.
Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται βάσει του όγκου των εκσκαφών, και (σε περίπτωση
επενδυοµένων διωρύγων) της επιφάνειας µόρφωσης για επένδυση.

5.2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ
5.2.1

Εκσκαφές

Η επιµέτρηση γίνεται σε m3 όγκου εκσκαφής όπως ορίζεται από την εφαρµογή των ΓΡΑΜΜΩΝ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (Γ.Θ.Ε.) της τυπικής διατοµής της εγκεκριµένης µελέτης, µε βάση την
χωροστάθµηση ή/και την ταχυµετρική αποτύπωση του εδάφους, ανεξάρτητα εάν τα πραγµατικά
όρια εκσκαφής βρίσκονται έξω από τις γραµµές αυτές.
α. Πυθµένας σκάµµατος
Τα υψόµετρα του πυθµένα του σκάµµατος είναι τα οριζόµενα στα σχέδια µηκοτοµών της
εγκεκριµένης µελέτης και ορίζονται ανάλογα µε τον τύπο σκάµµατος και την τυπική διατοµή
αυτού µε αφετηρία την στάθµη ροής της τάφρου, από την οποία αφαιρείται το πάχος τυχούσας
εξυγίανσης, που πραγµατοποιήθηκε µε την έγκριση ή εντολή της Υπηρεσίας, το πάχος της
εξισωτικής στρώσης από σκυρόδεµα και το πάχος του φορέα οχετού ή τάφρου. Σε περίπτωση
ασυµφωνίας σχεδίου µηκοτοµής και τυπικής διατοµής υπερισχύει η τυπική διατοµή.
β. Άνω επιφάνεια σκάµµατος
Ως άνω επιφάνεια, η οποία θα ληφθεί υπόψη στην επιµέτρηση των εκσκαφών, ορίζεται η
στάθµη του εδάφους όπως τυχόν αυτή έχει διαφοροποιηθεί από την εκτέλεση υπαρχόντων
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έργων (π.χ. τελική στάθµη έργων οδοποιίας, εργασιών γενικών εκσκαφών που αποζηµιώνεται
µε τα οικεία άρθρα κ.λπ.).
γ. ‘’Τυπική διατοµή’’
Η διαµόρφωση των παρειών του σκάµµατος γίνεται όπως προβλέπεται στην Μελέτη ή κατόπιν
εντολής της Υπηρεσίας. Η τυπική διατοµή ορίζεται για την επιµέτρηση συµβατικά, ανάλογα µε
το είδος του σκάµµατος.
Η επιµέτρηση γίνεται µε µέτρηση διατοµών µετά την εκσκαφή. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν
µικρότερες από τις επιβαλλόµενες µε βάση την µελέτη και τα συµβατικά τεύχη διατοµές, τότε µε
βάση την απόφαση της Υπηρεσίας είτε υπολογίζονται ως έχουν, είτε υποχρεώνεται ο Ανάδοχος
στην διαπλάτυνσή τους. Οι ποσότητες των εκσκαφών θα υπολογίζονται µε βάση την µέθοδο
«ηµιάθροισµα διατοµών επί την αντίστοιχη απόσταση µεταξύ τους», µε αναλυτικό υπολογισµό ή µε
οποιαδήποτε άλλη κατάλληλη µέθοδο που θα εγκρίνεται από την Υπηρεσία.
∆εν προσµετρώνται οι εργασίες για υπερβάσεις σε διαστάσεις ή ανοχές των εκσκαφών, οι εργασίες
για τις αστοχίες που οφείλονται σε αµέλεια, κακοτεχνία, πληµµελή µέτρα ασφαλείας και
προστασίας όπως αυτές εξειδικεύονται στην παρούσα προδιαγραφή είτε αναλύονται σε γενικούς
και ειδικούς συµβατικούς όρους.

5.2.2

Μόρφωση επιφανειών για επένδυση

Η επιµέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά µέτρα (m2) επιφάνειας εκσκαφής η οποία επενδύθηκε µε
σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη µελέτη.

5.3. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Στην τιµή µονάδας των εκσκαφών τάφρων και διωρύγων περιλαµβάνονται οι δαπάνες για τις
αναγκαίες εργασίες και την χρήση κάθε είδους υλικού και εξοπλισµού που απαιτούνται για την
πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της εργασίας.
Ειδικότερα περιλαµβάνονται ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά οι δαπάνες για:
•

Την εξασφάλιση των απαιτουµένων αδειών από τις αρµόδιες Αρχές.

•

Την εκσκαφή αναλόγως της φύσεως του εδάφους (γαιώδες - ηµιβραχώδες, βραχώδες)
περιλαµβανοµένων και πετρωµάτων µε δυσχέρειες εκσκαφής, κατηγορίας γρανιτικών ή
κροκαλοπαγών, σε οποιοδήποτε βάθος µε οποιαδήποτε κλiση πρανών, µε οποιοδήποτε
κατάλληλο εκσκαπτικό µέσο µε ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση, χωρίς την χρήση
εκρηκτικών ή µε χρήση (κανονική ή περιορισµένη) εκρηκτικών, µόνο µετά από έγκριση της
Υπηρεσίας εν ξηρώ ή µέσα στο νερό.

•

Την µόρφωση των πρανών και πυθµένα (εκτός των περιπτώσεων επενδυόµενων διωρύγων η
οποία αµείβεται ιδιαίτερα).

•

Την κατασκευή των προσωρινών οδών προσπέλασης σε χώρους όπου πρόκειται να
εκτελεσθούν απαραίτητες εργασίες.

•

Την τυχόν διαµόρφωση δαπέδων εργασίας για την αναπέταση και αποκοµιδή των προϊόντων
εκσκαφών.

•

Την διαλογή και επιλογή των προϊόντων εκσκαφής.

•

Την απόθεση κοντά στο σκάµµα των καταλλήλων προϊόντων εκσκαφής για την επανεπίχωση
του αποµένοντος υπολειποµένου όγκου του, µετά την κατασκευή του έργου.

•

Την διάστρωση και διαµόρφωση των προσωρινών αποθέσεων.
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•

Την λήψη των απαιτουµένων αποστραγγιστικών µέτρων και όλων τα καταλλήλων µέτρων για
την αντιµετώπιση των κάθε είδους επιφανειακών ή υπογείων υδάτων, σύµφωνα µε τα
καθοριζόµενα στην § 2.4 της παρούσας., συµπεριλαµβανοµένων και των τυχόν αντλήσεων,
εκτός εάν καθορίζεται άλλο τι στη µελέτη και τα συµβατικά τεύχη του έργου.

•

Τη λήψη µέτρων σποραδικών αντιστηρίξεων των παρειών του ορύγµατος. Ως σποραδικές
ορίζονται οι αντιστηρίξεις επιφανειών µέχρι ποσοστού 10% επί των συνολικών επιφανειών των
ορυγµάτων τάφρων και διωρύγων του έργου.

•

Την προµήθεια των υλικών και την εκτέλεση κάθε εργασίας που θα απαιτηθεί σε περίπτωση
αποκατάστασης υπερεκσκαφών (σκυροδέµατα, επιχώσεις κ.λπ.), καθώς και τυχόν
συστηµατικών αντλήσεων όταν αυτές απαιτηθούν λόγω ελλιπών ή πληµµελών µέτρων ελέγχου
υδάτων.

•

Τις φορτοεκφορτώσεις την σταλία και την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής.

Στις τιµές µονάδος δεν περιλαµβάνονται:
- Οι συστηµατικές αντλήσεις για τον υποβιβασµό του υπόγειου ορίζοντα οι οποίες προβλέπονται

από την εγκεκριµένη µελέτη του έργου.
- Οι αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος που προβλέπονται από την εγκεκριµένη µελέτη.

∆εδοµένου ότι οι αντιστηρίξεις παρειών ορυγµάτων τάφρων και διωρύγων µέχρι ποσοστού 10%
επί της συνολικής επιφάνειας αυτών θεωρούνται ανηγµένες στις τιµές µονάδος των εκσκαφών,
στην περίπτωση αυτή θα επιµετρώνται το 90% των επιφανειών που κατά τη µελέτη
προβλέπεται να αντιστηριχτούν.
- Οι δυσχέρειες εκσκαφών λόγω συνάντησης αγωγών Ο.Κ.Ω. Εν προκειµένω έχει εφαρµογή η

προδιαγραφή 02-08-00-00: Αντιµετώπιση δικτύων ΟΚΩ συναντωµένων κατά τις εκσκαφές.
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